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Bidden in de Goddelijke Wil zoals Jezus. 

 
Ik was in gebed en mijn geliefde Jezus plaatste Zich dicht bij mij.  
Ik merkte dat Hij ook aan het bidden was en begon naar Hem te luisteren.  
 
Hij zei tot mij:  
 
"Mijn dochter,  
bid, maar bid zoals Ik.  
 
Dat wil zeggen, dompel jezelf helemaal onder in mijn wil:  
Daarin zal je God en alle schepselen vinden.  
Maak je alles van de schepselen eigen.  
Geef alles aan God, want alles behoort Hem toe.  
 
Dan leg je al hun daden aan zijn Voeten  
- hun goede daden om God te eren, en  
- hun slechte daden om hen te herstellen 
 door 
- de Heiligheid,  de Kracht en Onmetelijkheid van de Goddelijke Wil,  
waaraan niets ontsnapt.  
 
Dat is wat mijn Mensheid op aarde deed. 
 
Zij was zo heilig maar Zij had de Goddelijke Wil nodig  
- om aan de Vader volledige voldoening  te geven  
voor de verlossing van de menselijke generaties.  
 
In feite kon Ik alleen in de Goddelijke Wil  
- alle vroegere, huidige en toekomstige generaties, samen met  
- al hun daden, hun gedachten, hun woorden, enz.  
bereiken. 
 
Ik liet niets ontsnappen,  
- Ik nam alle gedachten van de mensen in Mij op, 
- Ik bood mezelf aan de Allerhoogste Majesteit aan en  
- Ik heb alle fouten en tekorten voor allen hersteld.  
 
In  mijn uiterlijk nam Ik het uiterlijk van alle mensen: 
- in mijn Stem hun woorden,  
- in mijn Bewegingen hun bewegingen,  
- in mijn Handen hun werken,  
- in mijn Hart hun affecties en hun verlangens,  
- in mijn Voeten hun stappen,  
Ik heb hen tot de Mijne  gemaakt. 
 
En, in de goddelijke Wil,  heeft mijn Mensheid  
- de Vader voldoening gegeven 
- de arme mensen gered. " 
  


